
s&_o62oo1 

Het rapport van 
de Commissie-

Donner 
De w A o is een moeilijke 
verzekering. De inkomens-

baarheid (employability) van 
mensen, is grotendeels 

waarborg die zij wil bieden 
staat voortdurend onder 
druk van onbedoeld ge
drag. Mensen die hun werk 
niet meer aankunnen, bij
voorbeeld, en niet met die 
situatie om weten te gaan, 
haken af en melden zich 
ziek; de werkgever laat dat 
vaak !open en de uitvoe
ringsbureacratie vertoont 
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overgelaten aan initiatieven 
uit het bedrijfsleven. Een 
aantal - vooral grote - be
drijven doet dat heel goed, 
maar veel andere onttrek
ken zich met een te beperkt 
arbocontract aan hun ver
plichtingen als 'goed huis
vader' . Een op rei'ntegratie 
gerichte uitvoering van het 
stelsel, die de door de poli

Onder arote druk van alles en iedereen komt de 

Commissie-Donner met een aoed idee, dat in zijn 

onderbouwina en uitwerkina te wensen overlaat. 

Wolfson aaat na hoe het beter zou kunnen, 

vanuit een sociaal-democratisch perspectiif en, 

in de aeest van het rapport, voor eiaen rekeninB 
en risico. 

een eigen agenda van risicomijdend en soesamini
maliserend gedrag. Terecht constateert de Commis
sie-Donner dat het arbeidsongeschiktheidscrite
rium mank gaat aan een 'inherente vaagheid'. De 
grens tussen onbedoeld gebruik en misbruik is 

• moeilijk te trekken, anders dan bijvoorbeeld bij de 
A ow, die steunt op leeftijd, als ondubbelzinnig ken
merk. Handhaving van de waarborgfunctie van de 
WAO vraagt om het constructief en samenhangend 
bei'nvloeden van de motivaties van werkgevers, 
werknemers en uitvoerders. Oat begint bij het 
scheppen van helderheid en consistentie omtrent 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, stimuli en 
sancties. De beleidsontwikkeling daaromtrent heeft 
echter te lang geduurd, en dan rest een kabinet nog 
slechts de klassieke oversprongbeweging: de instel
ling van een Commissie. 

De vooraeschiedenis 

Het zoeken naar oplossingen om de aanspraken op 
de WAO beter beheersbaar te maken is tot dusver 
vooral gericht geweest op het beperken van rechten. 
In het begin van de jaren tachtig is de uitkerings
hoogte verlaagd van So naar 70 procent van het 
laatstgenoten inkomen, en na de WAO-crisis van 
1991 leidde een duurbeperking tot vijf jaar tot het 
WAO- 'gat' voor nieuwe gevallen, dat overigens voor 
meer dan tachtig procent van de gerechtigden per 
CAO is gedicht. Het preventiebeleid, waaronder het 
tijdig verbeteren van de kennis, conditie en inzet-

tiek gedane beloftes omtrent ondersteuning na
komt, plichten operationaliseert en sancties toepast 
op wie de boel - letterlijk - verziekt, is niet echt van 
de grond gekomen. Wat die plichten en sancties be
treft, is de gemeenschap opvallend mild geweest, 
niet aileen voor werkgevers en uitkeringsgerechtig
den, maar 66k voor uitvoerders die zich er te ge
makkelijk van afmaken. De beschamende coiJ.stante 
in de geschiedenis van de WAO is dat de inkomens
waarborg iedere keer .onder druk komt als preventie 
en rei'ntegratie falen. Oat laat zich helaas opnieuw 
demonstreren aan de hand van de op 3 o mei jl. ge
presenteerde voorstellen van de Commissie-Don
ner2, die voor wat betreft gedeeltelijk arbeidsonge
schikten de verkeerde kant op gaan. 

De voorstellen op hoifdlijnen 
Als vertrekpunt neemt de Commissie niet de ge
zondheidsbeperking, maar de vraag wat iemand nog 
kan. Niet de inkomensderving staat centraal, maar 
de belastbaarheid. Voorgesteld wordt de rei'ntegra
tie van mensen die nog een reele kans op (aangepast) 
werk hebben al zes weken na de eerste ziektemel
ding met kracht ter hand te nemen, en de WAO pas 
open te stellen op het moment dat iemand volledig 
en naar verwachting 'onomkeerbaar' arbeidsonge
schikt bevonden is. De Commissie ziet de individu
ele werkgever en werknemer als primair verant
woordelijk voor preventie en rei'ntegratie, en 
spreekt ze daar ook op aan. Zij wil de bestaande ver-
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plichting van de werkaever om het loon van een zieke 
werknemer gedurende een jaar door te blijven beta
len naar twee jaar brengen (het kabinet stelt a! an
derhalf jaar voor), en bij wijze van sanctie verder 
verlengen als niet kan worden aangetoond dater een 
adequate inspanning is verricht om de betrokken 
man of vrouw weer aan het werk te krijgen, in het 
eigen bedrijf of elders. Anderzijds zou afkeuring -
en daarmee beeindiging van de verplichtingen van 
de werkgever - al vanaf drie maanden in het eerste 
ziektejaar kunnen plaatsvinden, zodra duidelijk is 
dat een werknemer niet meer kan werken. De 
P EM BA - de wet die de hoogte van de werkgevers
prcmie afhankelijk maakt van het schadeverleden 
van de betrokken arbeidsorganisatie- zou dan moe
ten verdwijnen. De werknemer krijgt een tijdig per
spectief op gevalsbehandeling en rei'ntegratie, om 
ontmoediging en afhaken te voorkomen. Hij wordt 
daarbij geprikkeld om zijn eigen verantwoordelijk
heid te nemen en zich maximaal in te zetten om 
weer aan de slag te komen doordat de Commissie de 
particle arbeidsongeschiktheidsuitkering wil Iaten 
verdwijnen. De werkgever is een sanctiemogelijk
heid toegedacht om de gangbare bovenwettelijke 
aanvulling op de uitkering tot 1 oo procent van het 
genoten loon in te houden en uiteindelijk tot ontslag 
over te gaan als de wcrknemer niet aan rei'ntegratie 
meewerkt. Mensen die na herintreding minder kun 
nen verdienen dan 70 procent van het laatstgenoten 
loon worden niet gecompenseerd, maar opgevat als 
'onvrijwillig werkloos', waardoor zij kunnen optc
ren voor een ww-uitkering. Een hogere uitkering 
voor de zogenoemde 'onomkeerbare gevallen' acht 
de Commissie pas aan de ordeals de instroom terug
loopt. Wei wil zij nieuwe afgekeurden hun eventuele 
bijverdiensten Iaten behouden. 

In een ooaopslaa . .. 
De voorstellen steunen op eigenti jdse inzichten over 
het belang van arbeidsparticipatie ter voorkoming 
van een maatschappclijke tweedeling tussen gee
mancipcerde mensen die erbij horcn (insiders) en af
hankelijke mensen die er buiten worden gehouden 
(outsiders). Ze sluiten bovendien ten dele aan bij al in 
gediendc wetsvoorstellen tot herziening van de uit-

voering van de sociale zekerheid. Oat is op zichzelf 
winst. De functie van de Commissie was niet om 
vee! nieuws te bedenken, maar om door haar gezag
hebbende samenstelling het draagvlak te verbreden 
voor noodzakelijk geachte veranderingen. 

Oat neemt niet weg dat de Commissie er niet in 
is geslaagd om de preventie- en re'integratiefunctie 
van de sociale zekerheid te versterken zonder dat dit 
ten koste gaat van de waarborgfunctie. Het voorstel 
om beperkte arbeidsgeschiktheid niet Ianger pu
bliek te verzekeren is weliswaar ingegeven door de 
wens om mensen te beschermen tegen zichzelf en 
tegen medicalisering, maar gaat voorbij aan een in 
vele gevallen wezenlijke en aantoonbare verminde
ring van inzetbaarheid. In dat opzicht is het de zo
veelste aantasting van legitieme rechten van de laat
ste twintig jaar. Het onvermogen om tot een goede 
inschatting van een beperkte arbeidsgeschiktheid te 
komen en daar passende maatregelen voor te nemen 
vertaalt zich hier in het onevenredig vergroten van 
het eigen risico van mensen die wei degelijk minder 
kansen hebben op de arbeidsmarkt, zonder dat daar 
een aannemelijke rechtsgrond voor aanwezig is. Een 
eigen risico heeft zin om futiele claims uit te sluiten 
en om mensen aan te sporen hanteerbare risico's ook 
zelf te dragcn, maar mij is gcen autoverzckeraar be
kend die aileen een total loss wil verzekeren. 

Don 't shoot the pianist 
Hct is te gemakkelijk om het bij deze kritiek te Iaten, 
want de gewraakte aanbeveling vloeit voort uit het 
falen van de politick en de organen van werkgevers 
en werknemers om, in de tien jaar na de vorige grote 
ingrecp, een uitvoeringsorganisatie op te bouwen 
die is opgewassen tegen de eisen van deze tijd. Ne
derland is niet 'ziek' en ook aan werkgelegenheid 
heeft het de laatste jaren bepaald niet ontbroken. De 
aanhoudende problemen met de WAO zijn het ge
volg van een fa lend preventie- en re'integratiebeleid, 
zowel op het politieke niveau, als in de uitvoerings
bureaucratie. Jammer is wei, dat de Commissie uit 
dit aiies een inconsequente conclusie trekt, want je 
gel 66ft in je eigen oplossing, of niet . Als je gel 66ft in 
tijdige en intensieve begeleiding als basisoplossing, 
niet terugdeinst voor sancties op gebrek aan inzet, 

1. Met dank aan Jose Smits, voor 
kritisch commentaar. Haar treft geen 
blaam voor wat er uiteindclijk staat. 
2. Werk maken van arbeidsaeschiktheid. 
Advies commissie Arbeidsongeschikt
heid, Den Haag, 30 mei 2oo 1. 
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en ernst maakt met je evaluatie na twee jaar loon
doorbetaling, heb je ook grond onder de voeten om 
vast tc stellen wat de mate van arbeidsgeschiktheid is, 
bij mensen met een gezondheidsbeperking. Wegde
finieren van feitelijke beperkingen door het digitaal 
uitsorteren in (1) 'gewone werklozen' en (2) 'on
ornkeerbaar arbeidsongeschikten' is een beleids
arme oplossing. In die gevallen waar er mogelijkhe
den zijn voor een adequaat niveau van functioneren 
met een handicap, wreekt zich bovendien dat de 
Commissie zich te zeer heeft vastgebeten in de ge
dachte dat werkgevers en werknemers het samen 
wei kunnen klaren, en te weinig aandacht heeft ge
schonken aan de uitvoerbaarheid van haar plannen. 
Zolang er lange wachtlijsten blijven in de gezond
heidszorg, het beschikbaar komen van door de uvi's 
( uitvoeringsinstanties) te fiatteren rei'ntegratievoor
zieningen blijft steken in een tekort aan deskundig
heid en een onslagvaardige bureaucratie, en de keu
ring aan het einde van de rit bij lange na niet op orde 
is, komt er hoe dan ook niets van een beheersing van 
het WAO-volume terecht. De onmacht van het be
stel om de onderstcuning op weg naar werk ook 
daadwerkelijk gestalte te geven frustreert het 
vruchtbare oogmerk om partieel arbeidsgeschikten 
de regie over hun eigen toekomst te Iaten behouden 

• door ze niet te stigmatiseren als mensen 'met een 
vlekje', maar actief te berniddelen naar nieuw werk. 
Juist wie, met de Commissie, wil voorkomen dat 
mensen onnodig aan de kant worden gezet, moet er
kennen dat ook de overheid nog steeds in gebreke 
blijft om haar dee! in te vullen en aandringen op een 
betere vormgeving en gedragstheoretische onder
bouwing van de op zichzelf constructieve bedoelin
gen van de Commisie. 

Werkt het? 
Eerst wat meer over de uitvoerbaarheid. De Commis
sie probeert een cultuurprobleem te doorbreken 
met 'management-by-speech', zonder zich te be
kommcren om de cruciale v66rvraag of de mensen en 
de mentaliteit aanwezig zijn om haar verhaal waar te 
maken. Het hoofdprobleem is nu juist dat de mensen 
die uitvoering moeten geven aan de ondersteuning 
van de niet makkelijk herplaatsbare gevallen er ge
woonweg niet zijn - er zijn onvoldoende gekwalifi
ceerde arbeidsdeskundigen, bedrijfsgeneeskundi-

gen en keuringsartsen beschikbaar die mensen naar 
ander werk moeten begeleiden, c.q. na twec jaar 
moeten kijken of iedereen voldoende zijn best ge
daan heeft. De betrokken organisaties zijn boven
dien in vrijwel constante reorganisatie en dientenge
volge meer met zichzelf bezig dan met hun 
takenpakket. De recente rapportages van het Col
lege van Toezicht (cTsv) over de kcuringspraktijk 
en de berichten omtrent de uvi Cadans spreken in 
dat opzicht boekdelen. De mentaliteit is er ook niet. 
Met name de publieke poortwachtcrs - de uvi's, 
straks gefuseerd in het u w v - liggen nog te vee! aan 
bureaucratische en legalistische banden. Ze volgen 
graag protocollen en procedures; ze zijn wat huive
rig voor het uitoefenen van discretionaire bevoegd
heden, die ze tot dusver ook nauwelijks hebben, en 
voor het toepassen van sancties. Oat is raar, want an
dere min of meer publieke professionals - rechters, 
leerkrachten - oefenen wei regelmatig sancties uit, 
maar waar. Het vloeit voort uit een cultuur die lange 
tijd vooral gericht is geweest op bescherming en de 

flctie van gelijke bchandeling (zie hierna), en de om-
slag naar gelndividualiseerde bewerktuiging in 
maatwerk nog nict gemaakt heeft. Nog op '3 okto
ber 2 ooo rapporteerde staatssecretaris Hoogervorst 
aan de Tweede Kamer dat 'het verschil in aanpak 
slechts langzaam in het veld doordringt' 3. Daar ge
beurt vee! te weinig aan. De Commissie gaat,daar te 
gemakkelijk aan voorbij. Ze redeneert, wat simplis
tisch, dat de cultuuromslag wei komt als je maar 
druk op de ketel zet. De kwade kant van die specula
tie is evenwel dat er dan, aanvankelijk althans, vee! 
partieel arbeidsongeschikten volledig worden afge
keurd (sicher ist sicher), en dan verdwijnt het oogmerk 
van een hogere arbeidsparticipatie uit het beeld. 

Prikkels, sancties en verschillen tussen mensen 
Daarmee zijn we bij de gedragstheoretische aspecten. 
Een prikkel is een generieke maatregel die, zonder 
aanzien des persoons, van rechtswcge geldt voor de 
doelgroep als gehcel. Zij steunt op de flctie dat cUe 
groep redelijk homogeen is (gelijke situatiekenmer
ken vertoont), en dat de individuele !eden dus ook 
een vergelijkbare respons kunnen vertonen. Een 
sanctie, daarentegen, is cen cUscretionaire maatregel 
tegen een afwijkende, onbedoelde respons in indivi
dueel normoverschrijdend gedrag. Verwarrend is, 

3. in een voortgangsreportage over het 
suwt-projerct, Tweedc Kamer, 
zittingsjaar 2ooo-2oo1, 26448, nr. 16. 
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dat de Commissie prikkels hanteert waar ze sancties 
zou moeten bepleiten. Zieke werknemers zijn geen 
homogene groep, en moeten dan ook niet als zoda
nig beprikkeld worden . Zij verschillen onderling 
aantoonbaar en beduidend in ( r) gezondheidsbeper
king, (2) overige inzetbaarheid, en (3) zelfredzaam
heid. Het grootste dee! van de mensen met een be
perking die t6ch aan het werk zijn, heeft dat zelf 
voor elkaar gekregen, in weerwil van (r) en (2) en 
zonder hulp van derden. De keerzijde van deze con
statering is dat minder zelfredzame mensen hulp 
nodig hebben en dan n6g, in goede trouw, kunnen 
fa! en. In de sociale wetenschappen is het inzicht dat 
mensen verschillen in hun mogelijkheden om op een 
identieke prikkel te reageren inmiddels gemeen
goed 4. Die verschillen blijken pas als er problemen 
zijn, en daarom moet iedere werknemer die wat suk
kelt toegang hebben tot een bedrijfsarts, als de 
meest geeigende intermediair en vertrouwensper
soon voor hemzelf en zijn huisarts. In het nieuwe 
poortwachtermodel ziet het kabinet de arbodienst 
terecht als een dienst van en voor de werknemer. 
Het voorstel van de Commissie om bet arbocontract 
niet Ianger verplicht te stellen is te 'zorgeloos'; de 
arbocontracten behoeven juist opwaardering. 

Meer ten principale voldoet het voorstel om de 
uitkeringen voor partiele arbeidsongeschiktheid 
maar vast af te schaffen niet aan de grondregel van 
goed bestuur dat het ongelijke ook, zo mogelijk in 
compenserende mate, ongelijk behandeld client te 
worden, in kanssolidariteit>. De Commissie ver
dient steun voor haar nadruk op tijdige behandeling 
en een peri ode van minimaal twee jaar om te zien of 
er wat van te maken is. In de argumentatie dat daar
bij, als prikkel, het vervallen van de partiele uitke
ring dienstig of zelfs nodig zou zijn, hanteert zij 
even we! een te beperkt mensbeeld, waarin een gro-

tere plaats is in~eruimd voor het niet will en dan voor 
het niet kunnen . Die beeldvorming staat op gespan
nen voet met gedragstheoretische inzichten. In een 
overzichtsartikel van empirisch onderzoek Iaten de 
psychologen Buunk en Schaufeli zien dat mensen 
'van nature' wederkerigheid zoeken in sociale rela
ties, en hechten aan een evenwicht tussen prestaties 
en tegenprestaties7. Oat doet nu juist vermoeden 
dat het gros van de mensen wil werken voor de kost, 
als ze een eerlijke kans krijgen. Anderzijds weten we 
ook al heel lang dat mensen hun uitsl uiting rationali
seren als ze maar lang genoeg hun neus stoten 8. Dan 
haken ze uit frustratie af; juist daarom is die tijdige 
behandeling zo belangrijk, daarin heeft de Commis
sie weer gelijk. Wat zij over het hoofd ziet is dat twee 
jaar intensieve gevalsbehandeling, eventueel nog 
met verlenging, voldoende zijn om het kaf van het 
koren te scheiden en vast te stellen wie niet kan en 
wie niet wil, mits je lik op stuk geeft en onverwijld 
sancties toepast bij onwil. Wie niet kan behoort, na 
die 'proeftijd', een partiele of volledige uitkering te 
krijgen. Wie niet wil krijgt wat mij betreft aan het 
einde van de rit hooguit bijstand, en had dan allang 
een sanctie moeten hebben, want onwil moet je aan
pakken op het moment van zichtbaar worden9. 

Ook de werkaevers zijn een heterogene doelgroep. De 
grote hebben veel meer mogelijkheden om goed
koop (in eigen bedrijf) te herplaatsen dan de kleine, 
die aangewezen zijn op dure diensten van derden, of 
een dure herverzekering van hun risico. Nyfer laat 
zien dat grote bedrijven die hun arbodienst de cen
trale regie hebben gegeven (AKzo-Nobel; Shell, 
osM) goede resultaten boeken bij verzuimbestrij
ding en re'integratie 10 . Oat succesverhaal is niet zon
der meer reproduceerbaar, want de keerzijde is wei 
dat vee] van goede arbo-artsen naar de grote be-

4· Zie A.K. Sen, Development as Freedom, 
Oiford 1999 en, als voorstudie daarvan , 
Commodities and Capabilities 
(Hennipman-lezing), Amsterdam 198.) . 
.1'· D.J.Wolfson, Nieuwe veren: de 
ideologie van kanssolidariteit, Socialisme 
&..Democratie, t;7 (2ooo), biz. H-64. 

relationships: An evolutionary 
perspective on its importance for health 
and well-being, European Review cif Social 
PsycholoBJ, 10 (1999), 2S9-291. 

koste van een statistische fout van de 
eerste soort, waarbij je een deel van de 
doelgroep - in casu de partieel 
arbeidsongeschikten - uitsluit . Oat is 
het verhaal van mensen die aileen 
globaal willen prikkelen, en terug
deinzen voor specifieke sancties, als 
alternatieve route om misbruik te 
beperken. Meer hierover in mijn Theorie 
en toepassinoen van de economische politiek, 
Bussum 2po1, biz. 217-219 en 239-
241. 

6. Heel treffend bijvoorbeeld op biz. 
1 1 o, waar sterk de nadruk wordt 
gelegd op de vermeende voorkeur voor 
een uitkering boven werk. Zij erkent 
dater grensgevallen kunnen zijn, maar 
die 'rechtvaardigen niet dat de regels 
daaraan aangepast worden'. 
7· Buunk, B.P. en Schaufeli, W.B., 
Reciprocity in interpersonal 

8 . Zie bijvoorbeeld J. Elster, Sour 
Grapes, Cambridge 1983. 
9 . Voor de liefhebbers: de redenering 
van de Commissie berust op het 
misverstand dat de ambitie om de 
bestaande doelgroep (waaronder de 
partieel arbeidsongeschikten) te blijven 
bereiken noodzakelijkerwijs leidt tot 
een onaanvaardbaar grote statistische 
fout van de tweede soort (misbruik), die 
aileen bestreden zou kunnen worden 
door de doelgroep te verkleinen ten 

1 o. N yfer, Enkeltje WAO. De oebrekkioe 
beoeleidinB van werknemers met psychische 
klachten c.ijdens het eerste ziektejaar. 
Breukelen, maar t 2oo 1. 

drij 
spo 
dan 
adv 
tijd 
er' 
wa1 
der 
Da1 
doc 

tin! 
vra 
arb 
gra 
op 
lijk 
in 
mo 
san 
de ' 

bef 
cor 
pal 
hee 
pli< 
te ' 
gh 
sial 
nie 
pli< 
ste: 
der 
po1 
we: 
kw 
wa. 
rei1 
gaa 
ner 
kw 
inn 
pia 
nie 
dri 
pre 
scb 
m e 



por 
an
een 
de 

sen 
~!a

ties 
1en 
t>st, 
we 

,ali
)an 
lige 
nis
.vee 
nog 
het 
~en 

rijld 
1
, na 

.gte 
· het 
lang 
aan-

·.De 
j)ed
:ine, 
a, of 
laat 

cen
hell, 
;trij
zon
;wel 
1 be-
I 

de 
1 de 

~ is 

-heorie 
~itiek, 

s&...o62oo1 

drijfsinterne diensten zijn vertrokken, waardoor de 
spoeling voor de overige werkgevers nog dunner is 
dan daarvoor. In totaal zijn er nu minder medische 
adviseurs en keuringsartsen beschikbaar dan ten 
tijde van de enquete-Buurmeijer, die berekende dat 
er voor een keuring I o (tien!) minuten beschikbaar 
waren. Meer dan de helft van alle werkenden in Ne
derland zit in het midden- en kleinbedrijf (M KB). 
Oat is in ieder geval niet klaar voor Donner en zal 
door de prikkel van de loondoorbetalingverplich
ting onevenredig zwaar worden getroffen. Oat 
vraagt niet om afschaffen van de verplichting om een 
arbodienst te nemen, maar om een crash-pro
gramma om de tekorten aan behandelingscapaciteit 
op te lossen, zodat werkgevers hun verantwoorde
lijkheid ook vorm kunnen geven. En verder zal, ook 
in werkgeversland, een betere balans gevonden 
moeten worden tussen prikkels voor iedereen en 
sancties voor wie het verziekt, om te voorkomen dat 
de 'goeden' met de 'kwaden' lijden. Zo zou ik will en 
bepleiten om (I) omvang en kwaliteit van het arbo
contract een zware toetssteen te Iaten zijn in de be
paling van de vraag of de werkgever 'genoeg' gedaan 
heeft, aan het einde van de loondoorbetalingsver
plichting, en ( 2) de arbodienst te verplichten aangifte 
te doen bij de arbeidsinspectie als haar aanbevelin-

• gen voor verbetering van de preventie in de wind ge
slagen worden, ofbij de uvi/uwv als de werkgever 
niet meewerkt aan re'integratie. Een dergelijke ver
plichting - naar analogie van die van fmanciele in
stellingen om 'ongebruikelijke transacties' te mel
den bij De Nederlandsche Bank - versterkt de 
positie van de arbodienst, als plaatsbekleder van de 
werknemer. De versterking van de positie en de 
kwaliteit van de arbodienst is een essentiele voor
waarde voor een verbetering van het preventie- en 
re'integratiebeleid in de bedrijven. De Commissie 
gaat er wat argeloos van uit dat werkgever en werk
nemer elkaar aan hun wederzijdse verplichtingen 
kunnen houden, en daarbij eenzelfde machtspositie 
inn em en, maar dan moet je daar wei voor zorgen. In 
plaats daarvan introduceert de Commissie een 
nieuw speeltje, de certificering van 'gezonde' be
drijven, die zou kunnen leiden tot een lagere WAO
prernie. Maar die profiteren toch al van de af
schaffing van de PEMBA? Als werkgevers beloond 
moeten worden voor het nakomen van hun ver-

plichtingen is het zinvoller de kosten gemaakt voor 
arbodiensten en relntegratiebedrijven gedeeltelijk 
te vergoeden in de vorm van een afdrachtskorting 
op de WAO-premie, desgewenst aileen voor de eer
ste driehonderd werknemers. Daar heeft het M K B 

wat aan, dat wat vaker 'buiten de deur' moet om 
deskundigheid in te kopen. 

Levert het wat op? 

Alles goed en wei, maar voor realo's zal de proef op 
de som zijn of de voorstellen van de Commissie wat 
opleveren, zowel in termen van instroombeperking 
als in termen van geld. Blijkens schattingen van het 
c P B' 1 is de netto 'opbrengst' zeer ongewis. Een dee! 
gaat veri oren omdat de toetreding van 'onornkeer
bare' gevallen a! na drie maanden mogelijk wordt, 
het WAo-gat wordt gedicht en de eenmaal afge
keurde mensen niet meer worden herkeurd. Zonder 
de door mij voorspelde neiging om meer mensen 
dan nu helemaal af te keuren, als de optie van ge
deeltelijke afkeuring wegvalt en mensen in de WAO 
mogen bijverdienen, komt het c P Bin eerste ins tan
tie tot een volume-if[ect van maximaal.)o-8o procent 
minder uitkeringsjaren dat, rekening houdend met 
onbedoelde gedragseffecten, evenwel tot nul zou 
kunnen naderen (t.a.p., biz. 6)./n termen vangeldlekt 

even wei nog een deel van de met volumeverminde
ring beoogde opbengst weg omdat mens en, zbwel in 
de loondoorbetalingsfase als door het wegvallen van 
het wAo-gat, meer in handen krijgen . De uitruil van 
een jaar extra loondoorbetaling voor vijf jaar 
PEMBA-premie beschouwt het CPB ten slotte als 
een sterke reductie van de werkgeverslasten en dus 
als een verminderde prikkel om zich in te zetten 
voor preventie en rei'ntegratie (t.a. p., biz. 8). 

Grote verliezers zijn de men sen die geen partiele 
uitkering meer krijgen en geen of onvoldoende 
werk hebben. Partiele arbeidsongeschiktheid valt 
buiten de publieke verzekering, maar als het ar
beidsinkomen onder de 70 procent van het laatsver
diende komt, krijgen mensen de kans om voor de 
ww te opteren (na een wat oneigenlijke wijziging 
van de werkloosheidswet). Stel dat ik nog maar halve 
dagen mag werken en het geluk heb dat ik mijn baan 
houd, maar wel rnijn salaris gehalveerd zie. Dan ben 
ik in de optiek van de Commissie niet volledig en on
ornkeerbaar arbeidsongeschikt, maar zit ik niettemin 

1 1. Centraal Planbureau, Analyse van de 
voorstellen van de Adviescommissie Arbeids
ongeschiktheid, Den Haag, 16 mei 2oo 1. 
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op 50 procent van mijn verdiende inkomen . In het 
oude systeem zou ik so procent van mijn oude loon 
krijgen, en 70 procent van so procent (mijn vermin
derde vcrdiencapaciteit), ofwel H procent als uit
kering; dat maakt in totaal 8 s procent van mij vroe
gere inkomen. De Commissie wil dat de werkgever 
in de nieuwe situatie mijn verdiende inkom en van so 
procent aanvult met een tijdelijke, degressieve over
bruggingsuitkering die mij, aanvankelijk, op 70 pro
cent van mijn gederfde loon brengt, mijn inspannmg 
negeert en mij prikkelt om die baan maar te Iaten 
zitten en in de ww te gaan. Waar zijn we dan mee 
bezig? 

Alternatieven 
Het was geloofwaarcliger geweest als de Commissie 
niet zo wild was omgesprongen met de w w en had 
gepleit voor wat dew R R in 1997 het toeslagenmodel 
noemde 1 2

• Daarin staat de arbeidsparticipatie 
voorop, en worden uitkeringen voor partiele ar
beidsongeschiktheid slechts gegeven als toeslag op 
verdiende inkom en, die het to tale beschikbare inko
men brengen op het niveau van wat de uitkering zou 
zijn gweest bij volleclige arbeidsongeschiktheid. 
Aanvaarding van (aangepast) werk is hier dus voor
waarde voor erkenning van partiele arbeidsonge
schikheid met bijpassende loonsuppletie. De w R R 

waarschuwde daarbij destijds voor oneigenlijke ver
dringing van ongesubsidieerde werknemers door te 
laag betaalde partieel arbeidsgeschikte werkne
mers, voor het geval werkgevers de subsidie bij te
werkstelling op het scherp van de snedc zouden uit
onderhandelen. Maar de Commissie heeft zelf de 
bordjes verhangen: zij bepleit de werkgever twee 
jaar lang te verplichten tot loondoorbetaling, en 
daarna aileen van zijn verplichtingen te ontslaan als 
bij toetsing blijkt dat hij 'alles uit de kast' gehaald 
heeft. Oat is iets anders dan het onderste uit de kan, 
en dat onderscheid zal een niet Ianger door het be
drijfsleven zelf aangestuurde poortwachter toch 
moeten kunnen en willen maken. 

En dan is er nog iets wat ik niet kan volgen: de 
Commissie legt cAo-partijen niets in de weg als ze 
prikkels will en afdekken en/ of herverzekeren, 
maar verwacht wei dat diezelfde CAO de werkgever 
zal toestaan een bovenwettelijke uitkering te korten 
als een werknemer niet meewerkt aan het vinden 
van ander werk. Oat lijkt mij luchtfietserij, in onze 
arbeidsrechtelijke verhoudingen. Gaat de wetgever 
CAO-partijen soms dwingen om sanctiemogelijkhe
den in hun overeenkomst op te nemen? Oat wordt 

nog spannend, en slccht voor het gras op het Malic
veld! Het is zuiverder sancties te zien als ecn zaak van 
de publieke poortwachter. ln die optiek zou de 
werkgever, dan wei de werknemer of diens plaatsbe
kleder in geval van twijfel verplicht moeten worden 
aangifte te doen bij de poortwachter, die de in
spanning van partijen in de gedachtegang van de 
Commissie toch al evalueert met het oog op het te
zijnertijd continueren of ontslaan van de loondoor
betalingsverplichting. De poortwachter kan dan be
slissen betrokkenc een boete op te leggen, omdat hij 
niet voldoet aan de verplichting om bette verwach
ten beroep op publieke voorzieningen naar vermo
gen te beperken. Voor die oplossing zijn twee prin
cipiele argumenten: 

( 1) het verdient in het algemeen de voorkeur sane
tics te Iaten uitoefenen door een publiek orgaan 
onder ministeriele verantwoordelijkheid. Eigen
richting door vertrouwenslieden van het bedrijfsle
ven in commissies die de rechter een bectje afscher
men, zoals de Commisie-Donner voorstelt, roept 
pijnlijke herinneringen op aan de 'rechtsvormende' 
werking waarmee de 'kleine commissies' van de so
ciale partners de beroepsrechter en de politiek voor 
het blok hebben gezet, in de aanloop naar de WAD

crisis van 199 r .Watde Cie-Donner bij haar enthou
siaste herontdekking van de verantwoordelijkheid 
van werkgevers en werknemers miskent is, dat de 
overheid de Dritte im Bunde is bij het beheer van de 
toegang tot publieke rechten, en dat een zorgvul
dige vormgeving van checks and balances in de verde
ling van verantwoordelijkheid tussen overheid en 
bedrijfsleven een noodzakelijke voorwaarde is voor 
een rechtmatige en houdbare toepassing van trans
actiemechanismen 1 3. 

( 2) sanctietoepassing door het u w v schept be
tere mogelijkheden voor rechtsgelijkheid met flex
werkers, zelfstandigen en jong gehandicapten, 
waarvoor de poortwachter onder de thans voorlig
gende wetgeving al verantwoordelijk is. 

De beide in deze paragraaf genoemde alternatieven 
benadrukken het belang van een alerte sanctietoepas
sing door de poortwachter en dcrhalve ook de plicht 
van beide Kamers om de betrokken bewindslieden te 
houden aan hun verantwoordelijkheid daarvoor. 

Conclusie 
Het rapport heeft grote verdiensten, ook voor de 
sociaal-democratie. De doelstellingen passen geheel 
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en al in een sociaal-democratisch emancipatie-per
spectief; let daarbij op ( 1) de nadruk op wat mensen 
kunnen, ( 2) het inzicht dat gezondheidsbeperkingen 
werken niet noodzakelijk uitsluiten en dat samen
gaan in het belang kan zijn van de betrokkene ('men
sen niet medicaliseren en onnodig afhankelijk 
maken'), (3) de nadruk op tijdige gevalsbehandeling 
en (4) op de verandering in het perspectief: mensen 
cerst op een verantwoorde manier helpen, en dan 
pas keuren. Kritiek is aileen op zijn plaats op de uit
werking, voorzover er betere manieren zijn om 
mensen met een hancicap er toch bij te Iaten horen. 
Vanuit die inzet bepleit ik in ieder geval de volgende 
verbeteringen: 

- Handhaaf de partiele uitkering; twee jaar 
rei'ntegratie-inspanning, plus verlenging daarvan 
bij wijze van sanctie, geeft voldoende grond om 
te komen een redelijk betrouwbare vaststelling 
van de resterende beperking - een punt dat de 
Commissie zelf over het hoofd ziet; 

- Kies anders voor een loonsuppletieregeling 
als ltierboven beschreven in het toeslagenmodel; 
- Verleng de loondoorbetalingsverplichting in 
stappen tot meer dan twee jaar, naarmate de 
arbo- en rei'ntegratiecapaciteit die nu aanwezig 
wordt verondersteld ook inderdaad bescltikbaar 
komt, en bouw de PEM BApari passuaf (de uitruil 
die er nu ligt is teveel een cadeautje aan de werk
gevers); 
- Leg inderdaad grote nadruk op het preventie
en rei'ntegratiebeleid, maar laat het oordeel over 
hetjunctioneren daarvan in eerste instantie over 
aan de poortwachter onder ministeriele veant
woordelijkheid. 
- Steun minder op globale prikkels die ieder
een treffen en meer op discretionaire sancties bij 
misbruik; pas die dan wel toe, en reken de minister 
daar op af. 

DlK WOLPSON 

Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA 

1 2. Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Van verde/en naar 
verdienen. Ajweoinaen voor de sociale 
zekerheid in de 21 e eeuw. Rapporten aan 
de Regering nr s 1, Den Haag, 1 997, 
hoofdstuk s. 
1 3. In de instrumentatie van de 
gevalsbehandeling speelt bij de 
Commissie kennelijk de vrees dat de 

rechter het te druk zal krijgen. 
Waarom? Afspraken - wederzijdse 
transacties - over relntegratie spelen 
zich af in het civielrechtelijke trajcct 
van het arbeidsrecht, onder een slechts 
randvoorwaardelijke regie van de 
rechter en de publieke poortwachtcr; 
definitieve beslissingen omtrent toegang 
tot de verzekering zijn pas aan de orde 

aan het einde van dat traject, als er een 
heel dossier is opgebouwd dat houvast 
gee ft. Meer hicrover op biz. 22 s- 241 

van mijn in noot 9 genoemde hoek, 
waarin ik meer uitvoerig inga op de 
checks and balances die hier spelen, en 
een aantal oplossingen aandraag om de 
verdeling van verantwoordelijkheden te 
optimaliseren. 




